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Необходимост от всеобхватен подход

Действащото Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно 
защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси1, не осигурява всеобхватна рамка за 
защита на данните от страна на правоприлагащи и съдебни органи по 
наказателноправни въпроси, тъй като то се отнася само до трансгранични ситуации и 
не разглежда проблема с паралелно съществуващите разпоредби относно защитата на 
данните в различни инструменти на ЕС.

Целта на Парламента беше да има един единствен всеобхватен инструмент относно 
защитата на данните, който да се отнася до всички въпроси и области. Въпреки че в 
началото на процеса по подготовка на проекта беше дадена индикация в обратен 
смисъл, Комисията предложи не един единствен инструмент, а два, като 
наказателноправната област ще бъде обхваната от предложената директива. 
Директивата сама по себе си, ако се приеме, би допринесла за някои подобрения, като 
например разпростирането на нейното действие върху случаи, които са изцяло в 
сферата на вътрешното право. В момента съществува цяла мозайка от инструменти на 
ЕС, отнасящи се до защитата на данните в областта на полицейското и съдебното 
производство по наказателноправни въпроси. Настоящата „шизофренична“ ситуация, 
при която националните правоприлагащи органи трябва да адаптират нивото на защита 
на данните в съответствие с разглеждания случай (от трансгранично естество или 
попадащ в сферата на вътрешното право, Европол, Евроюст, Прюм), е неустойчива в 
рамките на една съгласувана правна среда, като има отношение също и към факта, че 
защитата на данните е основно право на човека (член 8 от Хартата на основните права 
на ЕС). Въпреки че обхватът на Хартата се ограничава до прилагането на правото на ЕС 
(член 51 от нея), в миналото Съдът на ЕС е разглеждал това понятие в други области в 
широк смисъл. Същевременно в член 2 от ДЕС няма такова ограничение (прилагане на 
правото на ЕС), което означава, че държавите членки трябва да зачитат основните 
права. Във връзка с това в дългосрочен план би било проблематично от правна гледна 
точка едни и същи национални органи да използват две различни схващания за едно и 
също основно право в случаи от сферата на вътрешното право и в трансгранични 
ситуации.

Ясно е, че щеше да бъде за предпочитане да се приеме регламент, тъй като нивото на 
хармонизация посредством директива винаги е по-ниско и може да доведе до 
неправилно транспониране без въвеждане на обща хоризонтална практика в държавите 
членки (както стана с Директива 95/46/ЕО). Не само формата, но и съдържанието на 
директивата не може да постигне същото ниво на защита като предложения регламент. 
По този въпрос Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) заявява, 
наред с другото: „Това подобрение обаче има добавена стойност само ако 
директивата значително повишава нивото на защита на данни в тази област, а това 
не е така. В сравнение с предложения регламент много от разпоредбите в 
предложената директива са слаби, без убедителна обосновка.“2 Декларираната цел на 

                                               
1 ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.
2 Становище на ЕНОЗД относно пакета за реформа в областта на защитата на данните от януари 2012 г., 
т. 19.
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реформата не е постигната изцяло и не е намерено решение за липсата на 
всеобхватност1. ЕНОЗД настоятелно призовава законодателите „да гарантират, че 
двата инструмента съдържат едни и същи основни разпоредби и влизат в сила на 
една и съща дата“.2 В становището си относно реформата в областта на защитата на 
данните работната група по член 293 също многократно споменава този въпрос и 
изразява своята загриженост във връзка с предложението на Комисията. Поради това 
докладчикът, подкрепен от докладчиците в сянка, ще настоява за пакетен подход по 
отношение на двата инструмента и е готов да го защитава, ако е необходимо, 
включително координирането на графиците по приемане на двете предложения.

Избягване на нереалистично и неработещо разделяне на областите 

Разделянето на двата инструмента повдига оправдани въпроси относно тяхната 
практическа приложимост в ситуации на сътрудничество между правоприлагащи 
органи и частния сектор или други публични субекти. Два различни (приети по 
различно време) инструмента, с различен набор от правила не биха постигнали от 
практическа гледна точка целта за правна сигурност и равенство пред закона. По тази 
причина е съмнително дали чрез директивата в предложената форма, макар в нея да се 
разглеждат и случаи, които са изцяло в сферата на вътрешното право, би се постигнал 
напълно всеобхватен подход.4 Понякога един национален случай може да се превърне в 
такъв с трансграничен характер и/или случай, при който се изисква сътрудничество с 
частни субекти. Потенциално всички събрани данни са данни в ЕС, ако се 
разпространяват в Съюза. Добър пример за разпространение на „зловредни“ данни е 
установен от ЕСПЧ по делото Marper (решение от 4.12.2008 г. по дело S. и Marper с/у 
Обединеното кралство), където проблем със съхранявани ДНК проби в една държава 
членка се превръща в проблем на всички държави членки поради „Решението от 
Прюм“. Това проличава и от предвиденото създаване и роля на надзорни органи, 
където директивата се позовава пряко на предложения регламент, включително 
относно ролята на Европейския комитет по защита на данните.5

Освен това въпросът с обработването на данни от страна на институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза остава извън обхвата на предложената директива 
(член 2), независимо от тяхната нарастваща важност по отношение на обмена на данни 
в съдебната и правоприлагащата област. Същевременно Комисията предлага да се 

                                               
1 Вж. по този въпрос съобщението на Комисията от 4 ноември 2010 г., озаглавено „Всеобхватен подход 
за защита на личните данни в Европейския съюз“ (COM(2010)0609 окончателен), резолюцията на ЕП от 
6 юли 2011 г., заключенията, приети по време на 3071-ото заседание на Съвета по правосъдие и 
вътрешни работи от 24 и 25 февруари 2011 г., становището на ЕНОЗД от 14 януари 2011 г. и др.
2 Становище на ЕНОЗД относно пакета за реформа в областта на защитата на данните от януари 2012 г., 
т. 37.
3 Становище 01/2012 от 23 март 2012 г. на работната група по член 29 относно предложенията за 
реформа в областта на защитата на данните.
4 По този въпрос в съображение 12 от предложената директива се прави следната абстрактна декларация: 
„С цел да се гарантира еднакво ниво на защита на физическите лица чрез гарантирани от закона права 
навсякъде в Съюза и да се предотвратят различия, възпрепятстващи обмена на лични данни между 
компетентните органи, с директивата следва да се предвидят хармонизирани правила за защитата и 
свободното движение на лични данни в областите на съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество.“
5 Вж. по този въпрос съображения 52 и 59.
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извърши преглед на специалните актове в областта на полицейското и съдебното 
сътрудничество три години след влизане в сила на директивата, което в действителност 
означава период от няколко години (1 – 2 години законодателна работа и 3 години за 
транспониране, а след 3 години Комисията ще започне преразглеждането на тези 
актове). От практическа гледна точка това означава, че в рамките на ЕС няма да 
съществуват общи стандарти за ниво на защита на данните през следващите +/-
6 години, а такъв период от време е неприемлив.

Въпроси, които трябва да бъдат разгледани

Трябва да се изяснят няколко конкретни въпроса, отнасящи се, наред с другото, до 
следното:

— Всяко отделно изключение от принципа трябва да бъде надлежно обосновано, тъй 
като защитата на данните е основно право. То трябва да бъде еднакво закриляно във 
всички случаи, като при това се прилага в пълна степен член 52 от Хартата, допускащ 
ограничаване на упражняването на права. Подобни ограничавания трябва да бъдат 
изключение от общото правило и не могат самите те да се превръщат в правило. 
„Отворени“ общи и широки изключения са неприемливи;

— Ясно определение на принципите за защита на данните, като например елементи 
относно запазване на данните, прозрачност, актуализиране на данните, поддържане на 
подходящи, релевантни и ненадхвърлящи необходимото данни. Нещо повече, липсват 
също разпоредби, които изискват от администратора на данни да докаже спазването на 
правилата;

— Липсва механизъм за оценка по отношение на извършването на надлежна оценка на 
необходимостта и пропорционалността. Въпросът е от съществено значение, за да се 
прецени дали някои обработени данни са необходими въобще и изпълняват целта, за 
която са обработени. Необходимостта от такива оценки наскоро бе подчертана в 
рамките на разискванията относно ППФТ и обмена на резервационни данни за 
пътниците (PNR). Подобна оценка би предотвратила освен това установяването на 
общество, подобно на описаното от Оруел, в което накрая всички данни ще бъдат 
обработвани и анализирани. Събирането на данни трябва да е необходимо и да е 
оправдано за постигането на дадена цел, което не може да стане с други средства, като 
се запазва напълно неприкосновеността на личния живот на физическите лица. 
Пропорционалността е свързана също и с въпроса относно повторното използване на 
данни за цел, която е различна от целта, за която данните първоначално са били 
законно обработени, за да се избегне повсеместно създаване на профили на 
населението;1

— Липсва ясно определение на профилирането. Всяко такова определение следва да 

                                               
1 Поради това съображение 19, в което се допуска широкообхватна повторна употреба на лични данни, 
трябва да се разбира стриктно във връзка със съображение 20, в което се изисква ограничаване и 
пропорционалност на целта.
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бъде в съответствие с Препоръката на Съвета на Европа1. Профилирането в сферата на 
правоприлагането трябва да е предвидено със закон, който определя мерките за защита 
на законните интереси на субектите на данните, по-специално като им се предоставя 
възможност да изразят своята гледна точка. Всички отрицателни последици трябва да 
бъдат подлагани на човешка преценка. Същевременно профилирането не следва да се 
превръща в картотекиране на напълно невинни лица, без да е налице никаква 
обоснована, свързана с личността им причина — това не бива да води до т.нар. общо 
„растерно издирване“ (Rasterfahndung);

— Предложеният режим за предаване на лични данни на трети държави е 
незадоволителен и не предвижда всички необходими предпазни механизми, за да се 
гарантира защитата на правата на физическите лица, чиито данни ще бъдат предавани. 
Този ред предвижда по-ниска защита в сравнение с предложения регламент. Например
директивата допуска предаването на данни на орган в трета държава или на 
международна организация, които не са компетентни за целите на правоприлагането. 
Нещо повече, когато предаването на данни се основава на оценка, направена от 
администратора на данни (член 35, параграф 1, буква б), директивата може да допусне 
масово и мащабно предаване на лични данни;

— Правата на националните органи за защита на данните да наблюдават и гарантират 
спазването на правилата относно защитата на данните не са очертани както трябва. В 
сравнение с предложения регламент правомощията на националните органи за защита 
на данните са по-неопределени. Не става ясно, че националните органи за защита на 
данните имат право на достъп до помещенията на администратора на данни, както е 
предвидено в регламента. Санкциите и мерките за прилагане също изглеждат не 
толкова прецизно формулирани.

Заключения

Докладчикът подкрепя идеята да се включи и чисто националното обработване на 
данни, тъй като това би запълнило една празнина в действащото право на ЕС и би 
предвидило също така последователен и съгласуван механизъм по отношение на тези 
случаи. Следователно предложената директива трябва да достигне нивото на защита, 
изисквано от Договорите, Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, Директива 
95/46/EО и Препоръка № R (87)15 на Съвета на Европа.

Докладчикът счита, че е от изключителна важност, с оглед да се гарантира 
съгласуваност и правна сигурност, директивата и регламентът да се разглеждат като 
пакет по отношение на графика и окончателното им приемане.

Докладчикът ще предложи изменения, които имат за цел повишаване на стандартите за 
защита до ниво, подобно на предвиденото в регламента.

                                               

1 Препоръка CM/Rec(2010)13 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки за 
защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни в контекста на профилиране, приета на 
23 ноември 2010 г.


